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NORAKSTS 

 

Lieta Nr.A42675708 

SKA-159/2013 
 

SPRIEDUMS 
 

Rīgā 2013.gada 9.jūlijā 

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā 

sastāvā:  

 

senatore V.Kakste 

senators A.Guļāns 

senators J.Neimanis 

 

rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz N.Š. 

un AS „/Nosaukums/” pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, sakarā ar N.Š. 

un AS „/Nosaukums/” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada 

20.septembra spriedumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Pieteicējiem N.Š. un AS „ /Nosaukums/” kopīpašumā pieder zemes gabals 3877 m
2
. 

Uz šā zemes gabala atrodas daudzdzīvokļu māja, kurā dzīvokļus privatizējušas citas personas. 

Izskatījusi pieteicēju iesniegumu par minētā zemes gabala sadalīšanu reālās daļās, 

Rīgas pilsētas būvvalde ar 2008.gada 15.aprīļa lēmumu atteica izdot darba uzdevumu zemes 

ierīcības projektam zemes gabala sadalei. Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

2008.gada 4.augusta lēmumu būvvaldes lēmums atstāts negrozīts.  

 

[2] Izskatījusi pieteicēju pieteikumu par minētā lēmuma atcelšanu, Administratīvā 

rajona tiesa ar 2010.gada 9.marta spriedumu pieteikumu noraidīja. Spriedumā norādīts tālāk 

minētais. 
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[2.1] Saskaņā ar Valsts zemes dienesta izziņu par būvju saistību ar zemi un ierakstiem 

zemesgrāmatā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka saistīta ar pieteicēju zemes gabalu. Zemes gabala 

pārskata plānā ir noteiktas dzīvojamajai ēkai piesaistāmo zemes gabalu robežas. 

Galīgajā iestādes lēmumā norādīts, ka pieteicēju iesniegtais zemes gabala sadales 

risinājums nav pieļaujams, jo nav pieļaujama no ēkas jau nošķirtā ēkas uzturēšanai 

nepieciešamā zemes gabala tālāka sadale. Turklāt tiek skartas dzīvojamās ēkas īpašnieku 

intereses. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumos iekļaujama prasība par zemes 

ierīkotāja pienākumu saņemt no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas minēto 

informāciju, taču inspekcijas atļaujas neesība nav pamats atteikumam. 

[2.2] Zemes ierīcība, no vienas puses, sekmē zemes gabalu izmantošanu, īpaši 

gadījumos, kad lielu un vairākiem īpašniekiem piederošu zemes gabalu lietošana ir 

apgrūtināta. No otras puses, zemes ierīcība nav pieļaujama, neievērojot visu zemes ierīcības 

procesā iesaistīto personu tiesības un intereses. Proti, aizsargājamas ir ne tikai zemes, kuras 

ierīcības process ir ierosināts, kopīpašnieku intereses, bet arī to personu intereses, kuru zemes 

ierīcības projekts var skart. 

[2.3] Ar likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 

mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmo daļu 

tika radīts tiesisks pamats izņēmumam no Civillikuma 968.panta, paredzot, ka būve var būt 

patstāvīgs īpašuma objekts un piederēt citai personai. 

Ēkas, kas uzbūvēta uz citas personas zemes, lietošana ir nesaraujami saistīta ar zemes 

lietošanu neatkarīgi no zemes īpašnieka gribas, jo tām ir piespiedu raksturs. Turklāt ēkas 

racionālai izmantošanai ir nepieciešams ne tikai zemes gabals, kas robežojas ar ēkas pamatu 

līniju, bet gan arī daļa no zemes gabala, kura funkcionāli nepieciešama ēkas iedzīvotājiem. 

[2.4] Privatizācijai nodotajām mājām, tostarp tām, kas bija uzbūvētas uz 

privātīpašnieku zemes, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” tika noteikts mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. Par tā lietošanu 

radās piespiedu nomas attiecības. Tas izriet no likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 1.panta 16.punkta un 20.punkta. Savukārt likuma „Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 3.punkts un 54.panta pirmā 

daļa uzliek pienākumu privatizētā objekta īpašniekam un zemes gabala, uz kura atrodas 

privatizētais objekts, īpašniekam noslēgt zemes nomas līgumu.  

Veicot dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, viena no šā procesa darbībām ir 

funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana, ko ar lēmumu noteic iestāde. Šāds 
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lēmums kā privatizācijas procesa sastāvdaļa ir izpildīts līdz ar dzīvojamās mājas privatizācijas 

procesa pabeigšanu. Tādējādi privatizētajai ēkai piesaistītā zemes gabala platība un robežas ir 

saistošas jaunajiem ēkas (dzīvokļu) īpašniekiem un zemes īpašniekam. Pēc privatizācijas starp 

dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašnieku veidojas piespiedu nomas tiesiskās attiecības par 

ēkai piesaistītās zemes nomu. 

Savukārt strīdus, kas radušies pēc dzīvojamās mājas privatizācijas pabeigšanas, tostarp 

par iznomājamā zemes gabala platību, kas nepieciešama mājas ekspluatācijai un uzturēšanai, 

risināms tiesā civiltiesiskā kārtā. Tas izriet no likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 72.panta pirmās daļas 6.punkta kopsakarā ar Civillikuma 2124.pantu. 

[2.5] Zemesgrāmatā kā lietu tiesība, kas apgrūtina zemes gabalu, ir ierakstīta 

daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Turklāt no zemes gabala pārskata plāna izriet, ka 

dzīvojamajai ēkai funkcionāli piesaistīts viss zemes gabals. Tādēļ jautājums par iespēju sadalīt 

šo zemes gabalu ir aplūkojams, ievērojot dzīvojamās ēkas atrašanās uz šīs zemes faktu.  

Tā kā viss zemes gabals ir noteikts kā funkcionāli nepieciešams ēkai, tas liedz 

pieteicējiem neierobežoti izmantot zemes gabalu saviem ieskatiem bez ēkas īpašnieku 

piekrišanas, tātad arī to dalīt. Līdz ar to iestāde pamatoti atteica zemes gabala sadali, kamēr 

ieinteresētās personas jautājumu par ēkai nepieciešamā zemes gabala platību un tās robežām 

nav noregulējušas tiesiskā ceļā.  

 

[3] Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa ar 2012.gada 

20.septembra spriedumu noraidīja pieteikumu. Apgabaltiesa pievienojās pirmās instances 

tiesas sprieduma motivācijai, kā arī norādīja tālāk minēto. 

[3.1] Ne tiesību normās, ne zemesgrāmatu nodalījumā reģistrētajos apgrūtinājumos nav 

noteikts, cik liela zemes gabala platība ir nepieciešama dzīvojamās ēkas uzturēšanai, tomēr 

minētais nedod pieteicējam tiesības prasīt labvēlīga administratīvā akta izdošanu.  

Atteikums ir negatīvs administratīvs akts, kas neko nemaina personas tiesiskajā 

stāvoklī un tam nav turpinošas iedarbības. Līdz ar to nav iespējams runāt par atteikuma kā 

tāda spēka zaudēšanu vai atcelšanu. Atceļot atteikumu, personas tiesiskajā stāvoklī nekas 

nemainās. Tāpēc arī atteikuma gadījumā pieteikuma priekšmets tiesā ir labvēlīga 

administratīvā akta izdošana. 

Skatot pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, tiesai ir jāpārbauda, vai 

pastāv labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumi.  
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[3.2] Pieteicēju īpašuma tiesības ar iestādes lēmumu netiek aprobežotas ar jauniem 

aprobežojumiem bez tiem, kuri jau pastāvēja, kad pieteicēji īpašumu iegādājās, jo mājas 

privatizācijai nepieciešamais zemes gabals ir noteikts pirms tam. Līdz ar to viņiem bija zināmi 

aprobežojumi. 

[3.3] Ja pieteicēji vēlas sadalīt zemes gabalu, tad viņiem jāievēro pašreiz spēkā esošie 

normatīvie akti, kas regulē zemes gabalu sadalīšanu. 

No Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izriet, ka dzīvokļu īpašnieku lietošanā 

nododamā zemes gabala platība ir nosakāma uz īpašnieku vienošanās pamata, tomēr tas nav 

attiecināms jau uz mājai piesaistītiem zemes gabaliem. Pieteicēji var vienoties ar dzīvokļa 

īpašniekiem par piesaistītā zemes gabala sadali. Pieteicēju norādītais, ka ir grūti panākt 

vienošanos ar 50 vai 70 cilvēkiem, nevar būt par pamatu, lai vienpusēji atļautu pieteicējiem 

mainīt dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala platību. Strīdi, kas radušies pēc 

privatizācijas pabeigšanas, tostarp par iznomājamā zemes gabala platību, kas nepieciešama 

mājas ekspluatācijai un uzturēšanai, risināmi tiesā civiltiesiskā kārtā. 

[3.4] Nav saprotams pieteicēju arguments, ka tiesa kļūdaini secinājusi, ka ēkas 

īpašnieki ir ieguvuši lietu tiesības uz zemes gabalu. Pirmkārt, šāds secinājums no pirmās 

instances tiesas sprieduma neizriet. Otrkārt, ja pieteicēji ar minēto domājuši to, ka tiesa 

citējusi zemesgrāmatas ierakstu, proti, zemesgrāmatā kā lietu tiesības, kas apgrūtina zemes 

gabalu, ir ierakstīta daudzdzīvokļu māja, tad norādāms, ka administratīvo tiesu kompetencē 

neietilpst pārbaudīt zemesgrāmatu ierakstu tiesiskumu. Nav nozīmes pieteicēju argumentam, 

ka zemesgrāmatas atzīme nav šķērslis tālākai nostiprināšanai. Atteikums izdot darba 

uzdevumu zemes ierīcības projektam zemes gabala sadalei pamatots ar citiem apstākļiem. 

 

[4] Pietiecēji iesniedza kasācijas sūdzību par apgabaltiesas spriedumu. Kasācijas 

sūdzībā norādīts tālāk minētais. 

[4.1] Tiesa ir grozījusi pieteicēju prasījumu, kas ir novedis pie lietas nepareizas 

izspriešanas. Pieteicēji lūdz tiesu atcelt (atzīstot par prettiesisku) iestādes lēmumu, ar kuru 

atteikts izdot darba uzdevumu zemes gabala ierīcības projekta izstrādei. Savukārt tiesa šo 

prasījumu pārformulēja par prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Ja 

iestādes rīcība, atsakot izdot administratīvo aktu, tiek atzīta par prettiesisku, personai rodas 

tiesības uz atlīdzinājumu. Turklāt, izskatot pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta 

izdošanu, tas izspriežams atbilstoši lietas izskatīšanas laikā spēkā esošajām tiesību normām. 

No minētā kopsakarā izriet, ka, mainoties tiesiskajam regulējumam, persona zaudē tiesības 
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pēc būtības, un tai tiek liegtas tiesības uz atlīdzinājumu. Šāda tiesību normu piemērošana 

nonāk pretrunā ar administratīvā procesa pamatprincipu, ka iestādes kļūda nevar radīt 

personai nelabvēlīgas sekas. 

[4.2] Pārkāpts Latvijas Republikas Satversmes 105.pants un Civillikuma 927.pants. 

Atbilstoši šīm tiesību normām jebkuram administratīvajam aktam un spriedumam, kas liedz 

privātpersonai rīkoties ar sev piederošo īpašumu, jābūt pamatotam ar likumu. 

[4.3] Tiesai nebija jāpiemēro Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumi 

Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas 

noteikumi”, jo tie nav pieņemti Ministru kabinetam dotā deleģējuma ietvaros. Noteikumi 

Nr.20 izdoti uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 26. un 

42.panta pamata. 42.pants uzdod Ministru kabinetam izstrādāt pirkuma tipveida līgumu, 

26.pants – noteikt kārtību, kādā tiek novērtēts privatizācijas objekts un sagatavoti 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamie dokumenti. Šajās tiesību 

normās nav dots deleģējums regulēt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas 

kārtību. Minētā likuma 1.panta 20.punkts noteic, ka funkcionāli nepieciešamo zemes 

gabalu nosaka ar detālplānojumu, proti, deleģējums noteikt funkcionāli nepieciešamo 

zemes gabalu ir dots vietējai pašvaldībai. 

Ministru kabinetam nebija tiesību šādu regulējumu izdot, arī pamatojoties uz 

Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu, jo likuma „Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 20.punkts jau sākotnēji noteica, ka privatizējamai 

dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir zeme, uz kuras uzcelta 

dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie 

infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi, kas uzrādīti šā zemes gabala 

detālplānojumā.   

[4.4] Spriedumā nav norādīta neviena materiālo tiesību norma, kas noteiktu, ka 

pieteicējiem nav tiesību veikt sev piederošā zemes gabala sadali. 

Tiesa pareizi konstatējusi, ka zemesgrāmatā nav norādīts, cik liela zemes gabala 

platība nepieciešama uz tā esošās ēkas uzturēšanai. Tomēr nav norādījusi, kādas tiesību 

normas liedz zemes īpašniekiem šo zemes gabalu sadalīt (it īpaši, ja zemes gabals ir liels un 

ēka atrodas uz daļas no tā). Tādējādi tiesa pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 

247.pantu. 
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Tiesa nepamatoti pieņēmusi, ka zemes gabala, ja uz tā atrodas trešajai personai 

piederoša ēka, sadale nav iespējama, negrozot funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

robežas. 

[4.5] Tiesa kļūdaini secinājusi, ka jāpiemēro Zemes ierīcības likuma 15.panta otrā 

daļa, jo konkrētajā gadījumā būve un zeme nav kopīpašumā, pieteicēji nav lūguši atdalīt 

zemes gabalu no ēkas uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības. 

 

[5] Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments iesniedza paskaidrojumu par 

kasācijas sūdzību, norādot, ka tā nav pamatota. 

 

Motīvu daļa 

 

[6] Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 1.panta 3.punktam zemes ierīcības projekts ir 

vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, tai skaitā zemes vienībai un zemes 

vienības daļai, kas ietverta zemes ierīcības projektā, izstrādāts teritorijas sakārtošanas un 

zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Atbilstoši šā likuma 5.panta 

1.punktam zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā 

uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves 

atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti.  

Šā likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka zemes ierīcības projektu izstrādā 

zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 14.pants noteic, ka zemes ierīcības 

projekta izstrādi kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanai atsevišķos īpašumos 

ierosina visi tā kopīpašnieki vai kāds no viņiem, lai sev piederošo domājamo daļu nodalītu 

atsevišķā īpašumā. 15.panta pirmā daļa noteic, ka kopīpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā 

esošas zemes vienības sadalīšanu reālās daļās, ja atdalāmā projektētās teritorijas daļa 

neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī 

citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 15.panta otrā daļa noteic, ja zemes un 

būves kopīpašumā esoša būve nav sadalāma, būvi no kopīpašuma var nodalīt kopā ar tās 

uzturēšanai nepieciešamo zemes vienību, ja tā atbilst vietējās pašvaldības teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem. Minētā zemes vienība kopā ar būvi atstājama 

kopīpašumā, bet atlikušo projektētās teritorijas daļu var sadalīt atsevišķos īpašumos saskaņā 

ar šā panta pirmās daļas noteikumiem. 

 

[7] No minētā secināms, ka kopīpašuma sadalīšanu reālās daļās ierosina 

kopīpašnieki. Savukārt iestāde pārbauda to, vai projektētie jaunie īpašumi atbildīs teritorijas 
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izmantošanas un apbūves noteikumiem (pašvaldības saistošajiem noteikumiem) vai 

prasībām (ierobežojumiem), kas noteiktas citos normatīvajos aktos. Šajā lietā citstarp 

būtiskais apstāklis ir citām personām piederošas ēkas atrašanās uz dalāmās zemes. Tādējādi 

zemes sadalīšanas iespēja ir aplūkojama gan no teritorijas plānošanas un apbūves jautājumu 

aspekta, gan no ēkas īpašnieku interešu viedokļa, turklāt šie jautājumi ir savstarpēji saistīti.  

Kā to jau norādījušas tiesas, ēka ir zemes daļa, un tādējādi pamatā veido savstarpēji 

nedalāmu nekustamo īpašumu (Civillikuma 968.pants). Savukārt no teritorijas plānošanas 

un būvniecības viedokļa zeme kalpo citstarp ēkas ekspluatācijai un tādēļ tās platība un 

robežas ir plānojamas tā, lai izpildītu ēkas uzturēšanas vajadzības. Vienlaikus apbūves 

jautājums ir saskaņojams ar teritorijas plānošanas jautājumu, kas vērsts uz teritorijas 

kvalitatīvu, ilgtspējīgi, efektīvu un racionālu izmantošanu (Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 2.pants). Kā tas noteikts Būvniecības likuma 3.panta pirmajā daļā, zemes gabalu 

drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo 

plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem. Kopumā minētie pasākumi ir vērsti uz 

vides kvalitāti, kas nozīmē, ka viena īpašuma izveidošana nav skatāma atrauti no attiecīgās 

teritorijas plānošanas un apbūves kopumā, un ietver tādus elementus kā apbūves 

izvietojums, blīvums, arhitektoniskais stils, zaļās zonas u.tml. Turklāt jāņem vērā, ka 

minētie pasākumi atbilstoši to jēgai ir ievērojami ne vien jaunas apbūves gadījumā, bet arī 

jau esošu īpašumu pārveidošanā. Tas tieši izriet arī no norādītajām Zemes ierīcības likuma 

normām. Minētais tiesiskais regulējums var būt pamatā īpašuma tiesības ierobežojumam. 

Tādēļ personas pilnīgas varas tiesības pār lietu (īpašuma tiesība) nav absolūtas, bet var tik 

ierobežotas, ja to prasa pamatota citu tiesību vai tiesisko interešu ievērošanas 

nepieciešamība (sal. Kaspars Balodis, Latvijas Republikas Satversmes 105.panta 

komentārs. // Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka 

pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2011, 469.-475.lpp.). Tādēļ pieteicēju vispārīga 

atsaukšanās uz tiesībām, kas garantētas Latvijas Republikas Satversmē un Civillikumā, nav 

pamatota.  

 

[8] No pieteicēju zemes sadales projekta un pieteicēju viedokļa par zemes gabala 

sadales iespējām ir secināms, ka kopīpašums varētu tikt sadalīts tādējādi, ka ēka faktiski 

atrastos uz viena jaunā zeme gabala, savukārt ēkai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu 

veidotu abi jaunie zemes gabali (jo pieteicēji kasācijas sūdzībā ir norādījuši, ka zemes 
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gabala sadale, viņuprāt, negroza ēkai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas). 

Tādējādi var secināt, ka pēc pieteicēju zemes gabala sadales projekta īstenošanas ēka 

tiesiski atrastos uz diviem atsevišķiem zemes gabaliem (būtu saistīta ar šiem zemes 

gabaliem). 

Senāta ieskatā, situācija, kurā ēkas atrašanās tiek projektēta uz diviem zemes 

gabaliem, neatbilst iepriekš norādītajiem īpašumu veidošanas principiem. Savukārt tālāk 

norādītais apstiprina, ka pirms zemes gabala sadalīšanas ir nepieciešams vērtēt, vai jau 

noteiktajās ēkai funkcionāli nepieciešamajās zemes gabala robežās ir veicamas izmaiņas. 

Turklāt šādas izmaiņas var tikt veiktas vienīgi tiesību normās noteiktā kārtībā.  

 

[9] Zemes ierīcības likums tiešā tekstā neregulē gadījumu, ja zemes kopīpašnieki 

vēlas sadalīt reālās daļās zemi, uz kuras atrodas citai personai (personām) piederoša ēka. 

No šā likuma 15.panta otrajā daļā, uz kuru atsaukusies tiesa, noteiktā secināms, ka zemes 

un ēkas (kā nedalīta īpašuma) kopīpašuma sadalīšanas gadījumā jauno zemes gabalu 

veidošanā ievērojams princips, ka to zemes vienību, kurā pēc sadalīšanas iekļaujas ēka, 

projektē, ievērojot ēkas uzturēšanai nepieciešamo zemes gabalu. Nav pamata uzskatīt, ka 

šāda prasība nebūtu attiecināma arī uz gadījumiem, kad ēka un zeme ir patstāvīgi īpašumi. 

Tas saskan ar zemes un ēkas nedalāmības principa jēgu un secīgi attiecībā uz gadījumiem, 

kad zeme un ēka ir patstāvīgi nekustamie īpašumi, atbilst normatīvajos aktos paredzētajai 

prasībai noteikt ēkas saistību ar zemi atbilstoši ēkas apsaimniekošanai nepieciešamai zemes 

platībai. Funkcionāli nepieciešamās zemes noteikšana nav pašmērķīga, bet gan kalpo tam, 

lai faktisko un tiesisko situāciju zemes un ēkas attiecībās tuvinātu dabīgam zemes un ēkas 

nedalāmības gadījumam, kā arī tādējādi ievērotu plānošanai un apbūvei atbilstošu zemes 

gabalu veidošanu. Funkcionāli nepieciešamās zemes noteikšanas kritērijiem nevajadzētu 

atšķirties zemes un ēkas kā dalīta vai nedalīta īpašuma gadījumā, bet iespējamām 

korekcijām jau noteiktajā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platībā vai robežās jābūt 

saskaņotām ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas un apbūves noteikumiem.  

Tādēļ nav pamatots pieteicēju arguments, ka tādējādi viņu tiesības tiek ierobežotas, 

vienīgi pēc analoģijas piemērojot tiesību normu, kas regulē atšķirīgu tiesisko situāciju. 

Jāņem vērā, ka Zemes ierīcības likuma 15.panta pirmā daļa paredz kopīpašnieku tiesības 

sadalīt zemi reālās daļās ierobežojumu, ja projektētā sadalīšana neatbilst vietējās 

pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 
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[10] Kā jau norādīts, gadījumos, kad zeme un ēka uz tās ir patstāvīgi nekustamie 

īpašumi, tiesību normas paredz noteikt ēku saistību ar zemi. Tā, likuma „Par nekustamā 

īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pants noteic, ka ēkas (būves), kas saskaņā ar 

likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma 

tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās lauku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs 

nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā 

kārtībā. Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 

16.pantam, ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas 

uz zemes, kura ir ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojama Valsts 

zemes dienesta izziņa par ēku (būvju) saistību ar zemi (zemesgrāmatas nodalījums, adrese, 

kadastra numurs, zemes īpašnieks) un par to zemesgrāmatas nodalījuma pirmajā daļā 

izdarāma atzīme. Savukārt likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

šādos gadījumos paredz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

noteikšanu. Proti, šā likuma 1.panta 16.punktā paredzēts, ka dzīvojamās mājas 

sagatavošana privatizācijai ir tiesisko un organizatoriski tehnisko darbību kopums, kas 

jāveic, lai noteiktu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un reģistrētu 

šo māju vai māju un zemi zemesgrāmatā līdz dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanai. 

Atbilstoši šā panta 20.punktam privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais 

zemes gabals ir zeme, uz kuras uzcelta dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai 

un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi, 

kas uzrādīti šā zemes gabala detālplānojumā. 

No minētā secināms, ka ēkai funkcionāli nepieciešamo zemi nosaka tā, lai tā platība 

un robežas kalpotu ēkas, kā arī tai nepieciešamo infrastruktūras, labiekārtojuma un 

komunikāciju elementu uzturēšanai, labiekārtošanai un funkcionēšanai. 

Turklāt atbilstoši minētajam, kā arī tālāk norādītajam daudzdzīvokļu mājai 

funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība tiek regulēta tiesību normās, un 

noteiktā zemes gabala platība un robežas kļūst saistošas gan ēkas, gan zemes īpašniekiem. 

 

[11] Dzīvojamo māju privatizācijas gadījumā atbilstoši funkcionāli noteiktajai 

zemei likums nodibina arī piespiedu nomas attiecības starp zemes īpašnieku un dzīvokļu 

īpašniekiem. Tas izriet minētajām tiesību normām kopsakarā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 3.punktu (privatizētā 

objekta īpašnieka pienākums ir slēgt zemes nomas līgumu vai pilnvarot dzīvojamās mājas 
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pārvaldītāju un apsaimniekotāju slēgt zemes nomas līgumu ar tā zemes gabala īpašnieku – 

fizisko vai juridisko personu –, uz kura atrodas privatizētais objekts) un 54.panta pirmo 

daļu (zemes gabala īpašniekam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ar privatizētā 

objekta īpašnieku).  

Senāts jau ir norādījis, ka darbības funkcionāli nepieciešamā zemesgabala 

noteikšanā kā privatizācijas procesa sastāvdaļa ir izpildītas līdz ar dzīvojamās mājas 

privatizācijas procesa pabeigšanu un šādi noteiktā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 

robežas un platība kļūst saistoša gan personām, kas iegūst īpašumā dzīvokli, gan zemes 

īpašniekam. To var grozīt ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, ja, piemēram, 

dzīvokļu īpašnieki vēlas lietot mazāku zemes platību (sk. likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 

27.
2
panta otrās daļas 5.punktu; Senāta 2010.gada 22.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-

46/2010 11.punktu), vai arī apstrīdēt vispārējās jurisdikcijas tiesā, ja, piemēram, zemes 

īpašnieks uzskata, ka nomā nododamā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platība ir 

noteikta par lielu (sk. likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

72.panta pirmās daļas 6.punktu; Senāta 2009.gada 21.janvāra sprieduma lietā Nr.SKC-

3/2009 8.punktu). Taču, kamēr attiecībā uz minēto zemes gabalu nav izdarīti attiecīgi 

grozījumi, zeme atbilstoši izstrādātajam plānam ir atzīstama par nodotu lietošanā 

privatizētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem (sk. Senāta 2010.gada 10.marta 

sprieduma lietā Nr.SKA-79/2010 9.punktu). Tāpat, kamēr nav izdarīti grozījumi, par 

funkcionāli nepieciešamo zemi uzskatāma tā, kas par tādu noteikta privatizācijas procesa 

ietvaros. 

Dzīvojamās mājas privatizāciju veicošās institūcijas darbībām un lēmumiem, 

nosakot mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, tā kā tie pieņemti privatizācijas 

procesa ietvaros, ir publiski tiesisks raksturs. Savukārt, privātpersonām privatizējot 

dzīvokļus un tādējādi privatizācijas procesam noslēdzoties, tiesiskās attiecības iegūst 

privāttiesisku raksturu. Šāds raksturs ir arī tiesiskajām attiecībām starp dzīvokļu un zemes 

īpašniekiem. Iestādes kompetence, kas tai bija privatizācijas procesā, ir beigusies. Tādēļ 

strīdi un jaunu attiecību nodibināšana vai jau nodibināto grozīšana vairs nav risināma 

administratīvā kārtībā, bet jautājums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala samazināšanu ir jārisina dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekam 

vienojoties, vai tiesā civilprocesuālā kārtībā (sk. Senāta 2013.gada 28.maija lēmuma lietā 

Nr.SKA-516/2013 6.punktu). Vienlaikus saglabājas iestādes kompetence iebilst pret tādu 

zemes piesaisti, kas neatbilst plānošanas un būvniecības prasībām. 
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[12] Ievērojot minēto, iestāde var neatļaut kopīpašuma sadalīšanu reālās daļās 

tādējādi, ka zemes vienība, kas tiek projektēta kopā ar ēku, neatbilst sākotnēji noteiktajai 

ēkas uzturēšanai funkcionāli nepieciešamajai zemes platībai. Lai kopīpašnieki varētu zemi 

dalīt, tiem likumā noteiktā kārtībā ir jāatrisina jautājums par izmaiņām ēkai funkcionāli 

nepieciešamās zemes platībā un robežās. 

 

[13] Tiesa, pretēji kasācijas sūdzībā norādītajam, nav piemērojusi Ministru kabineta 

1999.gada 19.janvāra noteikumus Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanas noteikumi”. Senāts nevērtēs pieteicēju argumentus par to, vai 

noteikumi Nr.20 izdoti atbilstoši likumdevēja deleģējumam. Šīs lietas ietvaros nav 

pārvērtējams ēkai funkcionāli nepieciešamās zemes noteikšanas tiesiskums privatizācijas 

procesā. Šā jautājuma risinājums administratīvā kārtībā (tostarp administratīvajā tiesā) ir 

noslēdzies līdz ar dzīvokļu privatizāciju, un ieguvis saistošu noregulējumu. Kā jau norādīts, 

šobrīd pārgrozījumi tajā ir risināmi civiltiesiskā kārtībā.    

 

[14] Kasācijas sūdzībā norādītais, ka tiesa konstatējusi, ka zemesgrāmatā nav 

norādīts, cik liela zemes gabala platība nepieciešama uz tā esošās ēkas uzturēšanai, pēc 

būtības neatbilst spriedumā norādītajam. Pirmās instances tiesa spriedumā ir norādījusi un 

apelācijas instances tiesa tam ir pievienojusies, ka viss zemes gabals ir noteikts kā 

funkcionāli nepieciešams uz tā uzbūvētajai dzīvojamajai ēkai. 

 

[15] Nav pamatoti pieteicēju iebildumi un apsvērumi par pieteikuma priekšmetu. 

Sprieduma par pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu taisīšana nenoved pie 

pieteicēju norādītajām sekām un neierobežo tiesu veikt nepieciešamo vērtējumu par 

iestādes rīcības vai lēmuma prettiesiskumu, kā arī neizslēdz tiesības prasīt atlīdzinājumu. 

Ar negatīva administratīvā akta atcelšanu persona tiesā nevar panākt sev vēlamo 

rezultātu. Šādā gadījumā tiesa izvērtētu vienīgi pārsūdzētajā lēmumā ietverto pamatojumu, 

tā prettiesiskuma gadījumā lēmumu atceltu, bet personai sava jautājuma atrisināšanai būtu 

jāatgriežas iestādē, par kuras jauno lēmumu atkal varētu rasties tiesvedība. Šāds process 

nav efektīvs. Tādēļ tiesā ir izvērtējama tā prasījuma, ar kuru persona pēc būtības vērsusies 

iestādē, pamatotība, proti, vai ir pamats izdot personas prasīto administratīvo aktu. 

Vienīgais, kas tiesu var ierobežot par to lemt, ir izpildvaras un tiesu varas kompetences 

robeža. Proti, tiesa nevar iejaukties jautājumos, kas ir vienīgi iestādes, bet nav tiesas 

kompetencē. Turklāt, izskatot prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, no 
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pārbaudes loka netiek izslēgta iestādes rīcības vai lēmuma tiesiskuma pārbaude, kas var 

novest pie atlīdzinājuma nepieciešamības.  

Pieteicēji kasācijas sūdzībā vispārīgi norādījuši uz to, ka, skatot prasījumu par 

labvēlīga administratīvā akta izdošanu atbilstoši lietas izskatīšanas laikā spēkā esošajam 

tiesiskajam regulējumam, pieteicēju tiesības var tikt nepamatoti aizskartas arī tiesiskā 

regulējuma maiņas gadījumā. No kasācijas sūdzības nav secināms, ka, pieteicēju ieskatā, 

tiesiskais regulējums šajā gadījumā būtu mainījies, tādēļ Senāts neatbildēs uz šo argumentu. 

 

[16] Ievērojot minēto, apgabaltiesas sprieduma atcelšanai nav pamata. 
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